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Abstract 
English title: Crossing borders to study problem solving! 

- A qualitative comparative study on mathematical problem solving between Sweden and 

Malta in primary school. 

Author: Lidia Weiderling 

Supervisor: Natalia Karlsson 

This paper is about problem solving. One common result of previous research is that pupils’ 

learning is greater in classrooms where they are engaged in problem solving tasks that are 

cognitively demanding. Therefore the purpose of this study is to analyse the didactic choices 

two teachers make when they are using mathematical problem solving in their classrooms. 

One teacher in Sweden who teaches pupils’ mathematics in grade 4 and one teacher in Malta 

that teaches mathematics in Year 6 takes part in the study. The pupils in both Sweden and in 

Malta are 10 years of age. Three questions directed this study:  

• How cognitively challenging are problem solving tasks in the Swedish and Maltese 
mathematics classroom?  
• How does a teacher in Sweden and a teacher in Malta define and exemplify the concept 
of problem solving?  
• What similarities and differences are there between the Swedish and Maltese 
mathematical classrooms regarding two teachers’ didactic choice of mathematical 
problem solving, and the teachers working methods around these tasks? 

 
The study was based on observations and interviews. The purpose of the interviews was to get 

answers to how the teachers interpret the concept of problem solving and how they relate to it. 

The aim of the observations was to see how the teachers involved incorporate problem solving 

during the maths lessons and how the tasks carried out are cognitive. The results show that in 

the Swedish and the Maltese mathematical classroom, the teachers give reference to and work 

with cognitive demanding tasks that require a connection to conceptual and procedural 

knowledge. The differences between the two observed classrooms are significant. The teacher 

in Sweden provides space for discussion and creative reasoning and pupils often solve 

mathematical problems individually. The teacher in Malta provides students with 

mathematical skills of how pupils can solve mathematical problems using different models. 

The pupils in Malta are often working on problems together, with the teacher in a dialog.   
Keywords: Problem solving, Mathematical reasoning, Comparative study, Sweden-Malta, Cognitivism, 

Mathematics, Didactics. 

Nyckelord: Problemlösning, Resonemangsförmåga, Jämförelsestudie, Sverige-Malta, Kognitivism, Matematik, 

Didaktik.  
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1. Inledning 
Låt mig inleda med ett citat kring problemlösning och matematik: 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 
aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser. 

(Skolverket 2016a s.55) 
 

Texten ovan är ett utdrag från den svenska läroplanen för grundskolan och specifikt från 

kursplanen i matematik. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr 11, behandlas problemlösning i kursplanen både i det centrala innehållet och som 

ett kunskapskrav (Skolverket 2016a). Vidare definierar Nationalencyklopedin begreppet 

matematik enligt:  

Matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 
metodutveckling.  
                                                                          (Nationalencyklopedin 1994, s.142)    

Forskarna Karlsson och Kilborn (2015, s.11) har en tolkning av citatet ovan, som innebär att 

matematik bör bedrivas så att eleverna får tillfälle att använda sig av matematiska modeller 

som inte enbart löser enstaka problem utan som är generella och kan återanvändas och 

utvecklas. Även Taflin (2007, s.16) argumenterar i sin doktorsavhandling att matematik ska 

läras via problemlösning. Taflin (ibid.) hänvisar vidare till den svenska kursplanen i 

matematik där matematik ses som ett bildningsämne och matematisk kunskap som en generell 

kunskap. Vilket i sig kan ge en ny syn på hur man tar till sig matematisk kompetens.  

För egen del har jag under hela min studieperiod intresserat mig för dessa frågor. I samband 

med min praktik har också mitt intresse för vilken typ av problem som används i 

matematikklassrummet väckts men även hur kognitivt utmanande dessa är.  

Under hösten 2017, flyttade jag med familj till Malta (som egentligen är en ö-grupp av tre öar 

och EU1:s sydligaste stat, med en yta omkring en fjärdedel av Ölands, och faktiskt ligger 

söder om båda Tunis och Alger). Detta var strax innan det första självständiga arbetet 

påbörjades på Grundlärarprogrammet med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 

på Södertörns högskola. Jag insåg snabbt att undervisningen som bedrivs på Malta skiljer sig 

                                                
1 EU är en förkortning för Europeiska Unionen. I texten som följer kommer beteckningen EU att användas.  
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från den svenska undervisningen. Dock presterade länderna snarlika resultat i den 

internationella undersökningen TIMSS2015. Sammantaget gav detta mig både intresse och 

tillfälle att studera detta förhållande närmare. 

Min studie är således en jämförelsestudie där skillnader och likheter i undervisningen 

definieras mot bakgrunden av att länderna presterar snarlikt i internationella jämförelsestudier 

men att utbildningssystemen skiljer sig åt. För svensk del har utbildningsfrågan och resultaten 

generellt i skolan i många år legat högt upp på den politiska agendan och även media visar 

stort intresse för skolfrågor på flera nivåer. Internationella jämförelsestudier tenderar speciellt 

att vara av stort intresse för den nationella utbildningsutvärderingen (Pettersson & Sollerman 

2015, s.7). Internationella jämförelsestudier har goda möjligheter att inspirera till nya idéer i 

det svenska klassrummet.  

1.1 Bakgrund 
TIMSS, The Third International Assessment of Educational Progress, är en internationell 

undersökning som mäter elevers kunskaper på olika sätt. TIMSS arrangeras vart fjärde år och 

den senaste undersökningen ägde rum år 2015. Under 2016 presenterades resultaten från 

denna, TIMSS2015. Svenska2 elevers resultat i matematik hade förbättrats, i rapporterna 

beskrevs detta som ett trendbrott (Skolverket 2016b). TIMSS2015 redovisade att de 

genomsnittliga resultaten i matematik i de två studerade årskurserna, årskurs 4 samt 8, var 

högre än i den föregående TIMSS-undersökningen och numera på den nivå svenska elever låg 

kunskapsmässigt år 2003 (ibid., s.6). Ett annat land som presterade snarlikt inom matematik 

var Malta. Landet deltog i studien med årskurs 8 och fick ett genomsnitt på 494 poäng, att 

jämföra med det svenska värdet om 501 poäng (Skolverket 2016b, s.23).  

Trots att elever i Sverige numera presterar bättre i internationella studier är det ett faktum att 

de presterar under genomsnittet i matematik inom EU. Detta i både årskurs 4 och 8 (ibid., 

s.6).  I en intervju för Skolvärlden säger den svenska forskaren Madeleine Löwing vid 

Göteborgs Universitet att svenska elever saknar grundläggande kunskaper i matematik, trots 

det förbättrade resultatet i TIMSS2015 (Wallin 2016a). Löwing säger även i samma intervju 

att många svenska elever inte kan multiplikationstabellen, vilket enligt henne är matematisk 

baskunskap. När eleverna inte har de grundläggande kunskaperna, trots att de arbetar mycket 

med problemlösning under matematiklektionerna, går det inte att lösa problemen ordentligt 

                                                
2 Här avses, elever som är bosatta och inskrivna i den svenska skolan oberoende av etnisk bakgrund. 
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(ibid.). Anna Ekström, gymnasieminister, säger i en intervju (även denna för Skolvärlden) att 

resultaten från TIMSS2015 ännu inte är till belåtenhet. Detta då regeringen har satsat stort på 

matematik som ämne och lärares kompetensutveckling de senaste åren (Wallin 2016b). 

Att svenska elever ligger under genomsnittet inom EU i matematik trots ökade resurser kring 

lärarnas kompetensutveckling väckte frågan hos mig om det svenska matematikklassrummet 

är i behov av nya idéer utifrån.  

Pettersson och Sollerman (2015, s.7) betonar vikten av internationella kunskapsmätningar i 

studien Med fokus på matematik: analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och 

den internationella studien PISA. Författarna skriver att Sverige har deltagit i internationella 

kunskapsmätningar sedan 1960-talet. Under 1990-talet har Sveriges deltagande ökat i 

internationella studier med syfte att bland annat jämföra länders skolsystem och kunskaper 

(ibid.). I samma studie diskuteras även vikten av internationella jämförelsestudier för den 

nationella utvärderingen av den svenska skolan. Undersökningarna agerar vidare som 

underlag för politiska beslut inom skolväsendet (ibid.).  

Då det finns vissa indikationer på förbättringsutrymme i matematikklassrummet menar 

forskare, bland andra Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, ss.420-421), att matematik ska 

läras via problemlösning. Författarna skriver även att de ser problemlösning som central i 

matematikundervisningen (ibid.). Även forskarna Lester och Cai (2010) skriver att 

problemlösning är en viktig del inom matematiken och att den ska vara i fokus. Författarna 

skriver att det däremot inte är tydligt för lärare hur de ska integrera problemlösning på ett 

meningsfullt sätt, något även Karlsson och Kilborn (2015, s.25) skriver om. Nämligen att 

problemlösning i skolans matematik i själva verket ofta handlar om udda problem, 

"kluringar". Detta beskrivs som ett sätt att sysselsätta eleverna snarare än att förbättra deras 

problemlösningsförmåga. Det har inte heller varit helt klart om problemlösandet är ett mål 

eller ett medel, vilket syftar på om problemlösandet är till för att eleverna ska lära sig 

behärska olika strategier eller om de ska lära sig matematik via problemlösning (ibid., s.26).  

Det är också alltför vanligt att problemlösning bara innebär att träna sin färdighet att använda 

en viss formel eller metod (ibid.). Den australiensiska forskaren McCormick (2016) skriver att 

en återkommande slutsats inom forskning är att elevers matematiska kunskap utvecklas som 

mest när problemlösningsuppgifterna är kognitivt utmanande. McCormick (2016) efterlyser 

även observationsstudier där problemlösning är central.  
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Sammanfattningsvis utifrån ovanstående studier och forskning antyds ett behov av fördjupad 

forskning inom problemlösningsområdet, hur det angrips i matematikklassrummet men även 

ett intresse för internationella jämförelsestudier. Jag är intresserad av de didaktiska val en 

lärare i Sverige och en på Malta gör gällande matematikundervisning inom problemlösning 

med fokus på barns kognitiva utveckling. Nedan följer en kort genomgång av den svenska 

samt maltesiska kursplanen i matematik. 

1.1.1 Den svenska och maltesiska kursplanen i matematik 
Den svenska läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

omfattar värdegrundsarbetet och alla skolämnen där syfte, centralt innehåll samt 

kunskapskraven specificeras (Skolverket 2016a). I den svenska kursplanen för matematik i 

årskurs 4-6 behandlas problemlösning i det centrala innehållet samt som ett kunskapskrav 

enligt citat nedan: 

   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 
   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.  
                                                                                          Skolverket 2016a, s.58 

 
För att erhålla betyget E i slutet av årskurs 6 gäller: 
 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt 
genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets 
karaktär. 

                                                                                                                               Skolverket 2016a, s.61 
Maltas läroplan, A National Curriculum Framework for All 2012, omfattar kort alla 

skolämnen, samt artiklar från landets politiker (National Curriculum Framework 2012). För 

att få en tydligare bild av vad ämnet matematik omfattar behöver man läsa kursplanen i 

matematik som är en enskild bok som omfattar, syfte, mål, kunskapskrav samt stöd till läraren 

i form av exempeluppgifter och hemsidor. Den maltesiska kursplanen i matematik, 

Mathematics a revised  Syllabus for Primary Schools, sträcker sig från Year 1 till Year 6 

(Department of curriculum Management - Malta 2014). För varje Year finns specificerat vad 

eleverna ska få tillfälle att lära sig samt vad de ska kunna vid årets slut. Det finns även 

exempel på problemlösningsuppgifter samt tips om olika inlärningsprogram. Nedan följer ett 

citat kring problemlösning från kursplanen i matematik. 

The Mathematics curriculum is divided into four strands: Number and Algebra; 
Measurements; Space and Shapes and Data Handling […] This division does not 
mean that children are expected to learn Mathematics in individual “Packages”. 
Connection between the four strands is encouraged through problem solving. 

                                                                (Department of curriculum Management - Malta 2014, s.19) 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera vilka didaktiska val två matematiklärare, en i 

Sverige för årskurs 4 och på Malta i Year 6, gör angående problemlösningsuppgifter, med 

fokus på barns kognitiva utveckling. Studien är av komparativ design där de två klassrummen 

som studerats fått illustrera sitt respektive land och skolsystem. 

1.3 Frågeställningar 

För att konkretisera studiens syfte arbetar jag utifrån tre frågeställningar, dessa är:  

• Hur kognitivt utmanande är problemlösningsuppgifterna i det svenska respektive 

det maltesiska matematikklassrummet som studerats? 

• Hur definierar och exemplifierar en lärare i Sverige respektive en lärare på Malta 

begreppet problemlösning. 

• Vad finns det för likheter samt skillnader mellan det svenska och maltesiska 

matematikklassrummet gällande de två lärarnas val av problemlösningsuppgifter 

samt arbetssätt kring dessa uppgifter? 

2. Teorianknytning och ämnesdidaktik 
Den teoretiska genomgången tar avstamp i den kognitiva teorin inom lärandet. Vidare 

definieras de ämnesdidaktiska teoribegreppen problemlösning, resonemangsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Då denna studie bygger på ämnesdidaktik inom matematik följer en 

kort förklaring av just matematikdidaktik. 

Disciplinen matematikdidaktik är en korsning mellan det matematisk-naturvetenskapliga 

synsättet och det humanistisk-samhällsvetenskapliga synsättet. Inom ämnet matematik 

studeras och utforskas det gediget matematiska. Forskarna använder sig av överenskomna 

definitioner inom ämnesfältet och begreppen följs strikt. Inom didaktik forskas det om hur 

lärande sker, hur undervisningen organiseras samt lärarens och elevens roll. Forskningen 

inom didaktik är inte lika lätt att nå en samsyn kring då den didaktiska forskningen inte har 

lika strikta definitioner som grund (Taflin, 2007, s.2). Matematikdidaktik lånar sina teorier 

från andra vetenskapliga discipliner som matematik, psykologi, sociologi och pedagogik. 

Vilket kan uppfattas som problematiskt då forskning om matematikundervisning kan anses ha 

en mindre stabil bas (ibid.). Nästa avsnitt behandlar den kognitivistiska teorin. 
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2.1 Teorier om lärande, kognitivismen 
Inom den kognitivistiska traditionen ses kunskap som bland annat kognitiva strukturer som 

lagrats i långtidsminnet genom repetitioner. Kunskap ses som mentala och abstrakta 

avbildningar av omvärlden, dessa avbildningar finns i vårt minne och aktiveras när vi behöver 

dem (Atkinson och Shiffrin 1986, ss.92-94). I figuren nedan, Figur 1, återfinns en översikt 

över minnets tre nivåer, inspirerat från Atkinson och Shiffrins minnesmodell från 1986. 

                                                                                       Figur 1, Atkinson och Shiffrin (1986, s.93) 

Det mänskliga minnet består av tre nivåer, sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne. 

Korttidsminnet som även kallas för arbetsminnet varar i cirka 15-30 sekunder. Information en 

person mottar kan upprätthållas genom att ständigt uppmärksamma den, via repetitioner 

lagras informationen sedan vidare i långtidsminnet (ibid). En människa behandlar information 

dels per automatik och dels genom kontrollerade processer där informationsbehandlingen kan 

ses som flödesscheman och det mänskliga tänkandet som procedurer (ibid.).  

Långtidsminnet är indelat i olika dimensioner om kunskap och kognitiva processer, inom 

matematiken omnämns särskilt procedurell samt konceptuell kunskap. Forskaren Jäder (2015, 

s.1) skriver att procedurella samt konceptuella kunskaper är väsentliga inom matematiken och 

utgör basen för problemlösning. Forskarna Hiebert och Lefevre (1986) definierar både 

konceptuell och procedurell kunskap i artikeln Conceptual and Procedural Knowledge in 

Mathematics. Författarnas definition av den konceptuella kunskapen är kunskap om begrepp 

och principer. Den konceptuella kunskapen målas upp som ett nät av kunskap, som ett 

nätverk rikt på sammanfogade men åtskilda delar av information. Att öka sin konceptuella 

kunskap innebär att skapa nya länkar mellan befintliga kunskaper, men även mellan en 

befintlig och en nyförvärvad kunskap. När nya länkar skapats bildas ny kunskap. Hiebert och 

Lefevre delar in procedurell kunskap i två delar, där den ena består av det formella 

matematiska språket och den andra innehåller algoritmer, alltså regler för att utföra 

matematiska operationer stegvis vid problemlösningsuppgifter (ibid., ss.3-4). Det formella 

matematiska språket innehåller förmågan att känna till och kunna använda sig av matematiska 

tecken, symboler och formler. Författarna förespråkar sammanlänkning mellan den 

Sensoriskt	
minne	

KorTdsminne/	
arbetsminne	 LångWdsminne	
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procedurella kunskapen och den konceptuella för ett meningsfullt lärande. Även forskarna 

Smith och Stein (1998) skriver om konceptuell och procedurell förmåga. Detta görs utifrån 

aspekten att lämpligheten hos en matematisk uppgift beror på hur kognitivt utmanande den är 

för eleven. Smith och Stein (1998, s.345) listar fyra kategorier för klassifikation över hur 

kognitivt utmanande en matematisk uppgift anses vara, dessa kategorier är Memorization, 

Procedures without connections to concepts or meaning, Procedures with connections to 

concepts and meaning och Doing mathematics. För att främja läsningen är de uppställda i 

tabellform nedan, se Tabell 1. 

                                                                                       Tabell 1, Smith och Stein (1998, s.348)  

Lower-level demands 

(Memorization) 

Lower-level demands 

(Procedures without 

connections) 

Higher-level demands 

(Procedures with 

connections) 

Higher-level demands 

(Doing mathematics) 

- Rutinuppgifter där 

memorerade algoritmer 

eller formler används 

eller som går ut på att 

återge memorerad fakta.                   

- Ingen tveksamhet om 

hur uppgiften ska lösas, 

ofta återskapande av en 

tidigare lösning.                     

- Ingen koppling till 

konceptuell kunskap.        

- Algoritmiska uppgifter.       

- Kräver begränsad 

kognitiv ansträngning.           

- En viss abstraktion 

finns kring vad som 

behöver göras i 

uppgiften. 

- Fokus ligger på att rätt 

svar ges istället för att 

utveckla djupare 

matematisk förståelse.         

- Kräver inte förklaring 

av lösningen. 

- Ingen koppling till 

konceptuell kunskap     

- Fokus ligger på att 

utveckla matematisk 

förståelse.                          

- Uppgifterna är mer 

generella till sin natur 

med flera möjliga 

lösningar. 

- Kräver viss kognitiv 

ansträngning trots att 

vissa generella 

procedurer kan följas.  

- Koppling till 

konceptuell kunskap 

krävs och förståelse för 

matematiska begrepp, 

processer eller samband.  

- Kräver icke-

algoritmiskt tänkande.                               

- Det finns ingen given 

eller utstakad väg för att 

nå fram till lösningen.      

- Eleven behöver förstå 

och utforska olika 

matematiska koncept.         

- Eleven behöver 

analysera och fundera 

över olika lösningar samt 

eventuellt göra vissa 

efterforskningar för att 

lösa uppgiften. 

Sammanfattningsvis utifrån Tabell 1, för uppgifter som ställer lägre krav på elevers kognitiva 

förmåga ligger fokus på produktion av rätt svar och inte på att utveckla matematisk förståelse. 

Medan uppgifter som kräver högre kognitiv förmåga eller icke-algoritmiskt tänkande ligger 

fokus på att utveckla matematisk förståelse.  

Att sedan inneha förmågan att känna till vad man vet, förmågan att veta vad man kan göra 

samt vad man vet om det egna kognitiva begåvningen kallas för metakognition. 

Metakognition utgör en viktig del i att kunna lösa problem (Wiliam 2013, s.162). 
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Metakognition kan förenklat beskrivas som människans egen förståelse över sin tankeprocess 

(Ahlberg 1992, s.36). Den kognitiva teorin och begreppen, Memorization, Procedures without 

connections to concepts or meaning, Procedures with connections to concepts and meaning 

och Doing mathematics kommer att användas vid analysen av resultatet från intervjuerna och 

observationerna i Sverige och på Malta utifrån syftesfrågan, Hur kognitivt utmanande är 

problemlösningsuppgifterna i det svenska respektive maltesiska matematikklassrummet? Den 

teoretiska genomgången för denna studie fortsätter med de ämnesdidaktiska begreppen 

problemlösning, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga. 

2.2 Ämnesdidaktiska begrepp 
Syftet med denna undersökning är att analysera vilka didaktiska val två matematiklärare, en i 

Sverige för årskurs 4 och på Malta i Year 6, gör angående problemlösningsuppgifter, med 

fokus på barns kognitiva utveckling. För att skildra syftet, och därefter svara på studiens 

forskningsfrågor behöver de ämnesdidaktiska begreppen problemlösning, 

problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga studeras ytterligare. 

2.2.1 Problemlösning med fokus på kognition 
Taflin (2007, s.11) skriver i sin doktorsavhandling, Matematikproblem i skolan för att skapa 

tillfällen till lärande, att problemlösning är en uppgift där lösningen vanligtvis inte är av 

rutin- eller standardtyp, utan problemet är av okänd art för problemlösaren. Taflin (ibid.) 

förklarar vidare att först när problemlösaren möter en uppgift som kräver en speciell 

ansträngning blir denna ett problem. Jensen (2016, s.164) fil.dr. i utbildningsvetenskap samt 

universitetslektor, beskriver problemlösning som en aktivitet som är målinriktad. Karlsson, 

docent och lektor i matematik, och Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik, 

skriver att det vi idag kallar för problemlösning bör i själva verket kallas för matematisk 

modellering (Karlsson & Kilborn 2015, s.11). Författarna skriver vidare att undervisningen i 

matematik bör syfta till att elever lär sig behärska användandet av matematiska modeller som 

sedan återanvänds, utvecklas och generaliseras. Författarna definierar vidare matematisk 

modellering på ett liknande sätt som Taflin (2007) nämligen att modelleringen inleds då vi 

ställs inför ett okänt fenomen (ibid.). I den kommande texten kommer termen problemlösning 

att användas, enbart på grund av att det är det Skolverket använder i den svenska läroplanen 

för förskolan och grundskolan, Lgr 11. 
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Det finns olika typer av matematiska problem och McCormick (2016, s.456) gör en indelning 

i fyra kategorier hänvisning till Anderson (2003, 2000), Kilpatrick, Swafford & Findells 

(2001) forskning kring dessa. Se Tabell 2.  

Tabell 2, McCormick (2016, s.456) 

 

Sammantaget är matematiska problem av typen Application nyss inlärda matematiska 

modeller som appliceras på nya uppgifter. Unfamiliar uppgifter kräver ofta en högre kognitiv 

förmåga då dessa är icke-rutinuppgifter. Även Open-ended uppgifter är av icke-rutintyp. 

Dessa kräver en hög kognitiv förmåga dock har de ofta flera lösningar och flera möjliga 

angreppssätt. Slutligen är Real World Investigations uppgifter tagna från verkligheten. De 

kräver en hög kognitiv ansträngning då eleven behöver reda ut vad som efterfrågas i uppgiften 

men även resonera, motivera och förstå matematiska begrepp och processer. Nedan följer 

beskrivning av begreppet problemlösningsförmåga. 

2.2.2 Problemlösningsförmåga 

Taflin (2007, s.32) hänvisar till Pólyas (1945) beskrivning av problemlösning och förmågan 

att kunna lösa problem, nämligen som en praktisk färdighet som kan liknas vid simförmågan. 

En person tar till sig färdigheten, att kunna lösa problem och simma genom att vi härmar, 

imiterar, repeterar och får tillfälle att praktisera. Att inneha förmågan att kunna lösa problem 

är att kunna tolka problemet man ställs inför och förstå vad det är som behöver lösas (ibid., 

s.11). Karlsson och Kilborn (2015, s.21) skriver att problemlösningsförmåga innebär att 

Application Unfamiliar 

 
Open-ended Real World 

Investigations 

- Typ av uppgift som ofta 

återfinns i 

matematikböcker. 

- Kan vara rutin- och 

icke-rutinuppgifter. 

- Uppgifter som kommer 

med tydliga instruktioner 

om hur uppgifterna ska 

lösas, alltså här 

appliceras en inlärd 

kunskap och ofta finns 

exempel. 

- Har en tydlig lösning 

men olika 

tillvägagångsätt. Elever 

behöver undersöka och 

förstå sig på matematiska 

begrepp och processer 

eller samband för att lösa 

uppgiften. 

- Icke-rutinuppgift.  

- Kräver oftast viss 

kognitiv förmåga. 

- Har ofta flera lösningar 

och flera möjliga 

angreppssätt. 

- Denna typ av uppgift är 

av typen icke-

rutinuppgift. 

- Kräver oftast en högre 

kognitiv förmåga. 

- Uppgifter direkt från 

verkligheten.  

- Kräver hög kognitiv 

ansträngning då eleven 

förväntas  reda ut vad 

som efterfrågas i 

uppgiften, resonera och 

motivera sitt svar, förstå 

matematiska begrepp och 

processer. 

- Flertaliga lösningar och 

tillvägagångsätt. 
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kunna använda och analysera matematiska begrepp och förstå begreppens strukturer, att 

kunna föra samt följa matematiska resonemang och kanske viktigast av allt, ha grundläggande 

kunskaper inom ämnet matematik. En långsiktig plan och varierade uppgifter krävs för att 

kunna bygga upp problemlösningsförmågan. Ju fler matematiska metoder elever bemästrar 

desto troligare är det att elever finner lösningen (Karlsson och Kilborn 2015, s.26). Texten 

som följer nedan är en fördjupning av begreppet resonemangsförmåga. 

2.2.3 Resonemangsförmåga, förmågan att resonera matematiskt  
Taflin (2007, s.45) skriver om dialogen som äger rum i klassrummet mellan elev och lärare 

med hänvisning till Pólyas (1945) nämligen att en ideal lärare samtalar och resonerar med en 

lika ideal elev genom problemlösningsprocessen. Taflin (ibid., s.46) skriver vidare att den 

matematiska dialogen bidrar till elevens utveckling medan elever och lärare gemensamt löser 

problem. Samtalen skapar en matematikdidaktisk diskurs, ett enskilt språk som är nödvändigt 

vid problemlösandet. Författaren skriver även att matematiska resonemang bidrar till att 

eleven kan lösa problemet och även argumentera för den valda strategin (ibid.).  

Liksom Taflin (2007) skriver Lithner (2008) om resonemangets betydelse under 

problemlösningsprocessen och definierar två olika typer av resonemang vid problemlösandet, 

imitative reasoning, IR, (algoritmer, memorerat resonemang) och creative reasoning, CMR, 

där det imitativa resonemanget innebär att problemlösaren använder sig av en redan 

memorerad lösningsmetod eller algoritm. Kreativt resonemang går däremot ut på att 

konstruera en ny problemlösningsmetod vilket inte alltid innebär att problemlösaren skapar 

någonting helt nytt, utan snarare nytt för problemlösaren. Kreativt resonemang kan även 

innebära att en elev återskapar en bortglömd del. Lithner (2008) förespråkar att elever ges 

tillfälle till kreativt resonemang vid problemlösning då detta bidrar till bland annat djupare 

matematisk begreppsförståelse istället för att endast lära sig imitativa resonemang som kan 

begränsar den matematiska förståelsen. Litteraturstudien fortsätter med genomgång av 

tidigare forskning om problemlösning med koppling till kognition och resonemangsförmåga. 

3. Tidigare forskning 
I avsnittet som följer kopplas tidigare forskning in som är av relevans för denna studie. De tre 

följande avsnitten behandlar tre studier inom ämnet matematik och matematisk 

problemlösning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av studiernas slutsatser. 
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3.1 Exploring the Cognitive Demand and Features of Problem Solving 
Tasks in Primary Mathematics Classroom 
Den australiensiska forskaren McCormick (2016, s.455) skriver att den ökande mängden 

forskning tyder på att elevers inlärningsförmåga är som bäst när de får utmanande uppgifter 

som fokuserar på problemlösning och resonemangsförmåga. Forskaren skriver vidare att trots 

omfattande forskning samt rådgivning och stöd till lärare, för att integrera problemlösning 

som är kognitivt utmanande, är det få elever som får tillfälle att resonera kring 

problemlösningsuppgifter på ett utmanande sätt. McCormick (ibid.) presenterar i artikeln 

Exploring the Cognitive Demand and Features of Problem Solving Tasks in Primary 

Mathematics Classroom, en delstudie ur projektet Encouraging Persistence, Maintaining 

Challenge (EPMC). Syfte med studien var att undersöka vilka val av uppgifter 

grundskolelärare gör när de vill arbeta med komplexa uppgifter i matematikklassrummet3 

(ibid., s.488). Studiens fokus riktades på hur kognitivt utmanande problemlösningsuppgifter 

lärarna i studien valde. Lärarna som ingick i studien var 108 till antalet och representerade 

årskurs 4, 5 och 6. Enligt forskaren representerade de en vid grupp lärare i Australien. Studien 

genomfördes som en enkät med öppna frågor, där lärarna ombads att beskriva en uppgift de 

gav sina elever under år 2015, som krävde väsentlig problemlösningsförmåga4 (ibid., s.458). 

Enkätsvaren sorterades efter lärarnas val av problemtyp och nivå av kognitiv utmaning. Se 

den färdigställda tabellen, Tabell 3, nedan. 
         Tabell 3, McCormick 2016, s.459 

 

                                                
3 Forskningsfrågan var: “How do primary teachers describe their efforts to integrate problem solving through 
their choice of task?” 
4 ”Describe a task you taught in 2015 that included a substantial expectation of student problem solving”  

 
Lower-Level 

Memorisation 

Lower-Level 

Procedures without 

connection 

Higher-Level 

Procedures without 

connection 

Higher-Level 

Doing 

Mathematics 

Total 

Application 0 44 1 0 
45 

(42%) 

Real World 

Investigations 
0 19 9 2 

30 

(28%) 

Open-ended 0 1 6 15 
22 

(20%) 

Unfamiliar 0 0 2 9 
11 

(10%) 

Total 0 64 (59%) 18 (17%) 26 (24%) 108 
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Resultatet av studien visade att en större andel av lärarna, 59 %, använde sig av 

problemlösningsuppgifter som är mindre kognitivt krävande. Av dessa 59 % var 44 stycken så 

kallade Applications uppgifter och 19 stycken var Real World Investigations uppgifter.  

Problemlösningsuppgifter som är mindre kognitivt krävande, lower-level cognitive demand, 

rapporterades som de mest vanliga i matematikklassrummet när lärare vill utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga. Dessa uppgifter, procedures without connections, innebär enligt 

författaren nyss inlärda procedurer och fakta som eleverna applicerar på rutinproblem. 

Författaren skriver att studiens resultat bekräftar den traditionella bilden forskare har av 

undervisningen, nämligen att kunskap och förmågor överförs, istället för att eleven skall få 

tillfälle att konstruera dessa (ibid.). Avslutningsvis skriver författaren att studien påvisar att 

elever ges begränsad möjlighet till problemlösningsuppgifter som är utmanande och kognitivt 

krävande och av typen Unfamiliar. Vilket begränsar elevers förståelse för matematik och 

förmåga att lösa problem i det verkliga livet (ibid.). McCormick (2016) avslutar sin studie 

med en önskan om att komplettera studien med en observationsstudie.  

3.2 Students’ mathematical reasoning and beliefs in non-routine tasks 
Forskarna, Jäder, Sidenvall och Sumpter (2016) har undersökt några elevers uppfattning om 

matematik i relation till matematiska resonemang, resultatet presenteras i studien Students’ 

mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving. Metoderna som använts i 

studien var videoinspelade observationer och så kallade stimulated recall interviews som 

innebär att informanterna tar del av den inspelade materialet och får kommentera innehållet. 

Vidare samlades elevernas nedskrivna svar in. Eleverna arbetade parvis och uppmuntrades att 

samtala högt med varandra vid problemlösandet av uppgifter av sorten icke-rutin. Eleverna 

som deltog i studien var åtta till antalet och förväntades precis klara kursens mål. Under 

observation fick eleverna lösa fyra problemlösningsuppgifter där den första klassificerades 

som lätt, andra och tredje som medelsvåra och den fjärde som svår, uppgifterna bedömdes 

kräva kreativa resonemang.  

 
Sammanfattningsvis visade Jäder, Sidenvall och Sumpters (2016) studie att elever som löser 

icke-rutin problem använder en mängd olika strategier, inklusive kreativa och imitativa 

resonemang. Liksom i tidigare studier verkar eleven påverkas i sitt sätt att resonera beroende 

på uppgiftens karaktär. Vidare tenderar eleverna att försöka lösa uppgifter som kräver kreativt 

resonemang enbart med imitativt resonemang, men utan att lyckas. Eleverna i studien som 

förväntas vara på gränsen för att klara kursens mål ansågs ha en begränsad konceptuell och 
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procedurell kunskap. Denna typ av begränsning, menar forskarna, lämnar eleverna två 

möjligheter att lösa problemet, antingen via en algoritm och imitativa resonemang eller 

genom att skapa en ny lösning med kreativa resonemang. Forskarnas slutsats är att om man 

som lärare vill att eleverna ska få en djupare matematisk förståelse och använda kreativa 

resonemang räcker det inte att enbart dela ut uppgifter som är av icke-rutin typ. Studien visar 

att även om uppgifterna påverkar elevernas resonemang så tenderar de att använda imitativa 

resonemang även i de fall situationen kräver något annat (ibid.). 

3.3 Children’s approaches to mathematical problem solving 
Dianne Siemon (1993, s.505), professor och forskare, skriver om ett årslångt 

undervisningsexperiment där syftet var att se om 12 elever i årskurs 4 kan ändra och förbättra 

sitt tillvägagångsätt vid matematisk problemlösning. Resultatet presenterades i artikeln 

Children’s approaches to mathematical problem solving. Genom frågor och svar som var 

metakognitiva utmanades elever att diskutera problemuppställning, möjliga lösningsstrategier 

och vidare reflektera över de valda problemlösningsmodellerna. Metoden som användes i 

studien var klassrumsobservationer samt undersökning av elevernas producerade 

arbetsmaterial.  

I studien användes fyra olika utgångspunkter och de deltagande eleverna delades in i en låg 

konceptuell-hög procedurell modell. Dessa var, djupdykaren (hög konceptuell och låg 

procedurell kunskap), problemlösaren (hög konceptuell och procedurell kunskap), 

överlevaren (låg konceptuell och procedurell kunskap) och slutligen spelaren (låg konceptuell 

och hög procedurell kunskap). Viktiga faktorer som noterades kring elevernas sätt att angripa 

problem var tron på den egna förmågan och elevens syn på sig själv som matematikstudent. 

Särskilt de elever som hade mycket att vinna och lite att förlora i sammanhanget uppvisade 

goda resultat. Om man argumenterar att programmet inte hade någon påverkan på eleverna 

måste något annat ha inträffat som påverkade dem eftersom enbart normal mognad inte kunde 

förklara skillnaderna. Fördelen med programmet var att det hjälpte läraren att identifiera mål 

och övertygelser hos eleverna så att olika elever kunde ta till sig problemen på sitt eget sätt. 

Likaså använder eleverna olika kunskaper, förmågor och strategier för att hantera den nya 

erfarenheten. Forskaren menar att ju mer vetskap man får om elevernas mål och värderingar 

desto bättre kan man argumentera för och utveckla sina strategier (ibid.).  
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis bekräftar McCormicks (2016) studie den traditionella bilden forskare har 

av matematikundervisningen, nämligen att kunskap och förmågor överförs, istället för att 

eleven får tillfälle att konstruera dessa. Elever ges begränsad möjlighet till 

problemlösningsuppgifter som är utmanande kognitivt, vilket begränsar elevers förståelse. 

Jäder, Sidenvall och Sumpters (2016) studie visar att elever som löser icke-rutin problem 

använder en mängd olika strategier, inklusive kreativa resonemang och imitativa resonemang. 

Eleverna i studien försökte lösa uppgifter som kräver kreativt resonemang med imitativt 

resonemang vilket kan bero på begränsad konceptuell och procedurell kunskap. Dianne 

Siemon (1993) har undersökt om elever kan ändra och förbättra sitt tillvägagångsätt vid 

matematisk problemlösning utifrån en lägre nivå av procedurell och konceptuell kunskap. 

Genom frågor och svar som var metakognitiva utmanades elever att diskutera 

problemuppställning, möjliga lösningsstrategier och vidare reflektera över de valda 

problemlösningsmodellerna. Särskilt de elever som hade mycket att vinna och lite att förlora 

uppvisade goda resultat. 

4. Metod 
Syftet med denna undersökning är att analysera vilka didaktiska val två matematiklärare, en i 

Sverige för årskurs 4 och på Malta i Year 6, gör angående problemlösningsuppgifter, med 

fokus på barns kognitiva utveckling. Avsnittet som följer fokuserar på undersökningens 

design, val av metod och utgångspunkter. Här behandlas även urval som gjorts, studiens 

genomförande och hur data analyserats. Studiens design är komparativ där undersökningens 

resultat jämförs kontrastivt (skillnader och likheter). Bryman (2011, s.85) skriver att 

forskningsdesign fungerar som en ram för hur insamlingen sker samt analysen av insamlad 

data görs. Forskningsdesign är inte detsamma som forskningsmetod, den senare är den teknik 

som används vid insamlingen av data. Bryman (2011, s.80) beskriver vidare komparativ 

design som ett studium mellan två olika kontrasterade fall utifrån mer eller mindre identiska 

metoder. Författaren skriver vidare att en komparativ design kan implementeras med hjälp av 

en kvalitativ och kvantitativ angreppsätt (ibid.) I min studie används de kvalitativa metoderna 

intervjuer och observationer för att kunna besvara studiens frågeställningar.  
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4.1 Forskningsdesign 

4.1.1 Komparativ design 

Denk (2005, s.28) skriver att komparativa metoder lämpar sig när syftet är att beskriva eller 

förklara ett fenomen eller en företeelse från ett eller fler fall/ kontexter. Författaren skriver 

vidare att vanliga kännetecken inom komparativa studier är ett antagande om att det finns 

skillnader eller likheter mellan de länder som studeras (ibid., 7). Den komparativa designen i 

denna kvalitativa studie innebär att jag kommer att fokusera på två lärares didaktiska val av 

strategier, i två olika skolsystem, med fokus på matematisk problemlösning för att vidare 

kunna jämföra data med varandra. Jag vill poängtera att i min studie utgör de studerade 

matematikklassrummen i Sverige och Malta illustrativa exempel på hur undervisningen kan 

se ut inom matematisk problemlösning i respektive land. Resultaten kan inte enkelt 

generaliseras, det vill säga leda till allmängiltiga uttalanden för hur undervisningen i Sverige 

samt på Malta sker. Detta då det empiriska materialet är litet eftersom endast tre observationer 

har ägt rum per klassrum och land där respektive lärare intervjuats.  

 De komparativa aspekterna som analyseras i de respektive matematikklassrum är: 

v Hur kognitivt utmanade är problemlösningsuppgifterna i de respektive 

matematikklassrum som har studerats? 

v Vilken typ av kunskap behöver eleverna koppla in (procedurell, konceptuell) för 

att kunna lösa problemlösningsuppgifterna i de respektive matematikklassrum 

som har studerats? 

v Vilken typ av resonemang behöver eleverna använda för att kunna lösa 

problemlösningsuppgifterna i de matematikklassrum som har studerats? 

v Hur sker lärarnas undervisning kring matematiska problemlösningsuppgifter 

(helklass, enskilt, grupparbete, diskussion) i de matematikklassrum som studerats? 

4.2 Forskningsmetod 
Den kvalitativa ansatsen har valts då den kvantitativa ansatsen sysslar framförallt med det 

numeriska, medan den kvalitativa ansatsen berör det som går att beskriva med ord (Eliasson 

2013, s.21). Ahrne och Svensson (2015, ss.9-11) skriver att den kvalitativa metoden är ett 

samlingsbegrepp för metoder som bygger på observationer, intervjuer samt textanalyser. 

Kvantitativa data är ofta beräkningar och mätningar medan kvalitativa data kan behandla 
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sådant som en händelse, smak eller en beröring. Frågor som hur mycket, hur länge och hur 

ofta är av mindre betydelse vid kvalitativa data, utan det primära är att konstatera att de finns 

(ibid.). Jag har valt att använda mig av metoden observationer för att besvara syftesfrågan, 

Hur kognitivt utmanande är problemlösningsuppgifterna i det svenska respektive det 

maltesiska matematikklassrummet som studerats?  För nästa fråga är intervju den valda 

metoden, Hur definierar och exemplifierar en lärare i Sverige respektive en lärare på Malta 

begreppet problemlösning? Syftesfrågan Vad finns det för likheter samt skillnader mellan det 

svenska och maltesiska matematikklassrummet gällande de två lärarnas val av 

problemlösningsuppgifter samt arbetssätt kring dessa uppgifter? analyseras komparativt 

utifrån studiens resultat- och analysdel och de komparativa aspekterna som nämnts under 

rubriken 4.1.1 Komparativ design. Studien fortsätter med genomgång om vad de kvalitativa 

metoderna observation och intervju innebär. 

4.2.1 Kvalitativa observationer och intervju 

Metoden observationer har valts för att studera hur undervisningen bedrivs kring matematisk 

problemlösning. Observationerna har kompletterats med intervjuer för att få en djupare 

förståelse för lärarnas didaktiska val. Nedan följer en närmare beskrivning av vad metoderna 

observation och intervju innebär. 

4.2.1.1 Öppen passiv deltagande observation 
Syftet med observationerna var att reda ut hur lektionerna är strukturerade, vilka 

problemlösningstyper eleverna i klassrummet får arbeta med samt hur undervisningen kring 

dessa bedrivs. Alltså bilda sig en egen uppfattning av hur undervisningen bedrivs till skillnad 

från intervjuer där forskaren till stor del får ta del av informantens uppfattning. Observationer 

som metod beskrivs av Ahrne och Svensson (2015, s.93) som ett sätt för forskaren att närma 

sig den andres utkikspunkt.  

Det finns olika dimensioner när det gäller hur fältobservationerna kan utföras, de mest 

diskuterade är dold-öppen, passiv-deltagande och i omfattningen deltid eller heltid. Den dolda 

observationen innebär att forskaren inte talar om att denna observerar. Jag utförde tre öppna 

observationer i Sverige och lika många på Malta, att utföra öppna observationer innebär att 

människorna som observeras får vetskap om detta och även får ge sitt samtycke. Ahrne och 

Svensson (ibid., s.100) skriver att en nackdel med öppna observationer är det som brukar 

kallas för forskareffekt som innebär att människors beteende påverkas när de vet att en 

forskare närvarar (ibid.) En forskare som är deltagande under observationstillfället innebär att 
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forskaren är med och deltar i olika typer av aktiviteter (ibid., ss.98-100). Jag valde att vara så 

passiv som möjligt under mina observationer, jag satt längst bak vid ett eget bord och förde så 

tyst som möjligt löpande protokoll över aktiviteterna i klassrummet. Detta för att jag ville få 

en så autentisk bild som möjligt av undervisningen. Med hjälp av de teorier och tidigare 

forskningen jag presenterat i denna studie, se Kapitel 3 och 4, skapades ett 

observationsschema som skulle guida mig under observationerna. se Bilaga 5. Efter varje 

genomförd observation, transkriberades direkt insamlad data till empiriskt material. 

Skillnaden mellan data och empiriskt material är att den senare bygger på projektets data, ett 

avgränsat material som sedan kommer att analyseras. 

4.2.1.2 Intervjuer  
För att få en helhetsbild över undervisningen samt en bakgrund till lärarnas arbetssätt ställdes 

skriftliga frågor via e-post innan observationerna ägde rum, se bilaga 4. Intervjufrågorna 

formulerades på engelska utifrån det teoretiska begreppet problemlösning samt utifrån 

artikeln som ingår i denna studies avsnitt kring tidigare forskning, Exploring the Cognitive 

Demand and Features of Problem Solving Tasks in Primary Mathematics Classroom skriven 

av McCormick (2016). McCormick bad lärarna i studien att: Describe a task you taught in 

2015 that included a substantial expectation of student problem solving (ibid., s.458). Vilket 

jag modifierade i min intervju till Please, can you describe one task you taught in 2017 that 

included a substantial expectation of student problem solving! Då frågorna berörde egen 

tolkning och erfarenhet var det lämpligt att respondenterna fick svara enskilt, skriftligt och per 

e-post. Vilket var fördelaktigt för lärarna i de observerade klassrummen då de hade ont om tid 

efter lektionsobservationerna men även till min fördel genom att svaren kan citeras. 

Intervju som metod beskrivs av Ahrne och Svensson (2015, s.53) som ett oslagbart verktyg 

som på kort tid kan ge del av andra människors reflektioner kring ett samhällsfenomen. I 

denna studie ombads lärarna att reflektera kring begreppet problemlösning samt återge en 

problemlösningsuppgift och därför kallas intervjumetoden för semistrukturerad. Ahrne och 

Svensson (ibid., s.34) skriver att denna typ av intervjuer karakteriseras av att intervjuaren har 

en intervjuguide att utgå från och ett tema, men deltagarna kan delvis styra samtalet. 

Författarna skriver även att i samband med Internet har nya former av intervjuer växt fram, 

som i denna studie, intervju per e-post (ibid., s.39). Intervjufrågorna som ställdes var på 

engelska, läraren i Sverige fick välja om den vill svara på svenska eller engelska. Svaren 

lärarna angivit citeras och översätts inte för att sedan analyseras utifrån teorier och forskning 

som ingår i denna studie. Nedan beskrivs urvalet. 
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4.3 Urval - en svensk och en maltesisk skola 
Här presenteras hur valet av skola i Sverige och på Malta gjordes. 

4.3.1 Sverige och den valda skolan 

Sverige är till sin yta cirka 450 000 km2 stort. Invånarantalet har passerat 10 miljoner. 

Skolgången är obligatorisk i 9 år och påbörjas vid sju år (Lindahl & Lindahl 2016, ss.3-7).  

Det avgörande för valet av skola i Sverige var bland annat praktiska skäl, jag valde en skola 

jag tidigare haft kontakt med. Eliasson (2006, s.51) skriver att bekvämlighetsurval dessvärre 

inte är representativt, vilket kan tolkas som att det inte är möjligt att generalisera utifrån detta 

urval. Inte minst på grund av att bara en lärare och en klass valdes. Den valda skolan i Sverige 

ligger utanför en större stad. Skolans elever är från förskoleklass och upp till årskurs nio. Jag 

gjorde lektionsobservationer vid tre olika tillfällen där elever och lärare var de samma. 

Eleverna gick i årskurs 4. Läraren i det observerade klassrummet har lärarexamen mot de 

yngre åldrarna som motsvarar förskoleklass till årskurs sex och examinerades år 2008. 

Läraren har arbetat som lärare på skolan tre månader och lika länge som lärare i årskurs fyra. 

Tidigare har läraren arbetat på en förskola. Eleverna i det observerade klassrummet var tjugo 

stycken. 

4.3.2 Malta och den valda skolan 
Malta är ett av de minsta och mest tätbefolkade länderna i världen. Landet är till ytan 316 km2 

stort och folkmängden är strax under 500 000. Skolsystemet bygger på en brittisk modell och 

skolplikt råder mellan 5 och 16 års ålder, det vill säga 11 års obligatorisk skolgång 

(Holmgren& Höglund 2016, ss.5-6).  

Inledningsvis sökte jag främst skolor som låg nära min bostad på Malta, men ganska snart 

upptäckte jag att för att få tillstånd att utföra observationer och intervjuer i de statliga 

skolorna behövdes tillstånd från Directorate for Quality and Standards in Education 

Research and Development Department (Government of Malta, 2015). Ett formulär fylldes i 

gällande tillstånd men på grund av tidsbrist fortsatte jag samtidigt att söka andra alternativ än 

de statliga skolorna. Nu riktades ansökningarna till de privata skolorna. Ett antal skolor 

välkomnade mig, dock informerades jag om att jag först behövde tillstånd för att utföra 

studien från den kyrkliga domstolen då skolorna som välkomnade mig är kyrkliga. Kontakt 

togs med, Director for Educational Services in Church Schools Secretariat for Catholic 

Education (Floriana) per email där jag bad om lov att utföra min studie på en kyrklig skola. 

Under tiden jag väntade på detta tillstånd fattade jag beslutet att lista alla skolor som varken är 
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statliga eller kyrkliga. Brev skickades till alla privata icke-kyrkliga grundskolor som har 

undervisning för Year 6 elever, motsvarande Årskurs 4 i Sverige. Några dagar senare fick jag 

kontakt med en skola som välkomnade mig. Valet av skolan gjordes alltså till stor del utifrån 

vilken som svarade tidigt.  

Den valda skolan är belägen i ett lugnt område mellan tre mindre städer. De årskurser som 

finns på skolan är från Year 1 som är Juniors på Primary level, där eleverna är 5 år gamla och 

upp till 6th form på College, vilket kan jämföras med det svenska gymnasiesystemet. Jag 

gjorde lektionsobservationer vid tre olika tillfällen där eleverna samt läraren var densamma. 

Eleverna i klassrummet var från Year 6, vilket motsvarar Årskurs 4 i det svenska 

skolsystemet. Läraren i det observerade klassrummet har genomgått en fyraårig 

lärarutbildning och har tjugo års erfarenhet som lärare. Eleverna i det observerade 

klassrummet var tjugofem stycken. Ytterligare två vuxna, förutom jag själv och läraren, 

närvarade i klassrummet, dessa assisterade läraren med bland annat elevernas läxrättning. 

4.4 Genomförande                 

Under juni 2017 började jag utforma brev om tillåtelse för observationer och intervjuer på 

Malta och Sverige, se Bilaga 1, vilka jag började skicka ut under september 2017. Under 

september fick jag bekräftat att jag var välkommen till en skola i Sverige, läraren i 

klassrummet undervisar Årkurs 4 och brevet till Malta riktades till elever i samma ålder som 

de svenska eleverna. När skolan på Malta var bekräftad var nästa steg att utforma ett 

Informationsbrev till föräldrarna, se Bilaga 2 och 3. Alla brev under skrivprocessens gång har 

min uppsatshandledare, Natalia Karlsson, fått ta del av och godkänna i förväg. Därefter var 

det dags att inleda datainsamling och att konstruera en intervjuguide, se Bilaga 4, samt 

observationsschema, se Bilaga 5. Information om när presentation av den sammanställda 

studien skulle ske lämnades och att den färdigställda studien skulle skickas till informanterna 

per mail. Studiens datainsamling transkriberades för att sedan analyseras utifrån studiens 

teorier och tidigare forskning för att slutligen sammanställas i resultat och analysdelen. 

4.4 Analysmetod 
Tre grundläggande arbetssätt användes i analysen när det empiriska materialet var insamlat. 

Dessa är; att sortera, att reducera och att argumentera (Ahrne & Svensson 2015, s.220). 

Empirin sorterades observationer för sig och intervjuer för sig. Reduceringen av empirin 

bestod av att redovisa material som kunde besvara studiens forskningsfrågor och utifrån den 

teori och tidigare forskning som presenterats i Kapitel 2 och 3. Argumentationen i denna 
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studie bestod av att empirin sätts i relation till tidigare forskning och teorier där fallen 

behandlats först var för sig för att i ett avslutande avsnitt analyseras komparativt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om studiens giltighet i förhållande till undersökningens syfte medan 

reliabilitet behandlar studiens pålitlighet. Studiens pålitlighet är högre om denna redovisas 

tydligt så att andra kan få tillfälle att undersöka samma fenomen men även att undersökningen 

sker med olika metoder, exempelvis observationer och intervjuer, och resultatet är möjligt att 

generalisera (Eliasson 2013, ss.14-16).  

Dessvärre är studiens omfattning i minsta laget för att kunna generaliseras, det vill uttala sig 

om hur undervisningen ser ut i stort i Sverige och på Malta, utöver de specifika klassrummen 

som studerats. Den bristande generaliserbarheten ses som en svaghet inom de kvalitativa 

metoderna (Ahrne och Svensson 2015, ss.26-27). För att göra studien mer trovärdig och 

pålitlighet har jag använt mig av vad som brukar kallas för triangulering vid insamlandet av 

data. Triangulering innebär att kombinera olika typer av data för att studera ett och samma 

fenomen och på så vis få en så sann och objektiv bild som möjligt. Jag kommer även att 

försöka redovisa forskningsprocessen så noggrant som möjligt för studiens trovärdighet, alltså 

genom transparens kan en studies trovärdighet öka (ibid.). 

4.6 Etik 
Studien har följt de etikregler Vetenskapsrådet fastslagit att en forskningsstudie ska följa. 

Dessa regler omnämns bland annat med fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, ss.13-

14). Dessa regler har följts på följande sätt: Informanterna har informerats om studiens syfte 

och vidare vad den innebär, informanterna har själva valt att vara delaktiga och information 

har getts om att informanterna kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång, 

informationskravet. Informanterna, elever och elevers vårdnadshavare har gett sitt samtycke 

om delaktighet i studien, samtyckeskravet. Personuppgifter, namn på skola samt ort har 

anonymiserats för att garantera att enskilda personer och skola inte kan identifieras, 

konfidentialitetskravet.  Avslutningsvis har den information som har samlats in under studiens 

gång använts enbart i forskningssyfte, nyttjandekravet. 
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4.7 Avgränsningar 
Då denna studie har skrivits under en viss begränsad tid behöver motsvarande avgränsningar 

göras. Jag kommer enbart kort nämna kursplanerna i matematik från Sverige och Malta under 

studiens Bakgrund, lika kort kommer dessa nämnas i studiens Diskussion och slutsats. 

Läroplanerna tolkas inte, bara jämförs. En annan avgränsning är lärarnas intervjusvar om 

lektionsobservationernas syfte samt mål. Dessa analyseras inte utifrån ländernas kursplan utan 

fungerar enbart som underlag under observationstillfällena för att få förståelse för det som 

sker under observationerna. Vidare studeras enbart två klasser vars elever är 10 år gamla och 

två lärare. 

5. Resultat och analys 
I avsnittet som följer analyseras observationerna och intervjuerna som ägt rum i Sverige och 

på Malta. Dessa presenteras här enskilt för att sedan i kapitel 6 analyseras komparativt. 

Observationsanalysen utgår utifrån syftesfrågan: Hur kognitivt utmanande är 

problemlösningsuppgifterna i det svenska respektive det maltesiska matematikklassrummet 

som studerats? Intervjuanalysen utgår utifrån syftesfrågan: Hur definierar och exemplifierar 

en lärare i Sverige respektive en lärare på Malta begreppet problemlösning? 

5.1 Lektionsobservationer i Sverige 
Jag genomförde öppna och passiva lektionsobservationer under tre lektioner. Tabell 4 är en 

översikt över hur en lektionsdisposition kunde se ut i Sverige. 

Tabell 4. Exempel på en lektion i Sverige 

Moment Längd i minuter Beskrivning av problem, aktiviteter, lärande etc. 

1 Cirka 5 minuter Läraren hälsar, material till lektionen tas fram 

2 Cirka 2 minuter Introduktion av problemlösningsuppgift  

3 Cirka 23 minuter Eget arbete med problemlösningsuppgiften 

4 Cirka 10 minuter Genomgång av problemlösningsuppgift 

5 Cirka 2 minuter Eleverna packar ihop 

 Lektionstid: Cirka 42 min  Lektionen slut 

 

Sammanfattningsvis startar läraren med kort genomgång av vad lektionen kommer att 

behandla, detta följs av en kort introduktion av uppgifter som eleverna får arbeta med enskilt, 

men är fria att diskutera under processen. När ett flertal elever var klara fick de som vill 

redovisa. Eleverna får arbeta ungefär hälften av lektionen individuellt. 
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5.1.1 Observation 1 

Den 6/11 2017 vid 10:35-11:15 var lektionens syfte och mål att eleverna ska, 

Få tillfälle att förklara problemlösningsstrategier de använder sig av under 
problemlösningsprocessen samt se samband mellan de olika räknesätten.   
                                       (Lärare i Sverige, personlig kommunikation 6 november, 2017) 

 
Lektionen startade med att läraren visar en kopp kaffe och ett paket bitsocker som vägde 1000 

gram, varje sockerbit vägde 10 gram, och ställer frågan ”Om jag dricker fem koppar kaffe 

varje dag och har i två bitar socker, hur många dagar räcker ett paket socker?”. Läraren 

delade ut uppgiften till eleverna skriftligt och uppmanade dem att starta problemlösandet med 

det de redan vet och sedan gärna rita hur de löser problemet. Eleverna börjar lösa uppgiften, 

vissa elever diskuterar med grannen, andra arbetar enskilt. Läraren går runt och hjälper de 

som behöver och påtalar att det är viktigt att visa hur eleverna kommit fram till sitt svar samt 

att enbart skriva ett svar räcker ofta inte vid ett prov. Efter 20 minuter går läraren igenom 

uppgiften i helklass, fyra elever presenterar sina lösningar. Läraren skriver dessa på tavlan, en 

elevs lösning var: 5 koppar x 2 = 10 sockerbitar, 10 x 10 =100, 10 x 100 = 1000g, svar 100 

dagar. Under redovisningen av elevernas svar ställde läraren frågor som Hur kom du till detta 

svar? Berätta mer, hur tänkte du? Lektionen fortsatte med diskussion om socker i övrigt. 

Läraren berättar sedan vad som ska ske på kommande lektion och lektionen avlutas.   

5.1.1.1 Kreativt resonemang och metakognitiva frågor  
Läraren presenterade problemlösningsuppgiften ”Om jag dricker fem koppar kaffe varje dag 

och har i två bitar socker, hur många dagar räcker ett paket socker?” och ber eleverna lösa 

problemet, eleverna ska även redovisa tillvägagångsätt. Läraren har inte genomgång innan 

eleverna får börja med lösandet av uppgiften. Uppgiften eleverna fick lösa kan bedömas vara 

av typen higher-level demand (procedures with connections) enligt Smith och Steins (1998, 

s.348). Uppgiften eleverna löser är kognitivt utmanande då eleverna trots att de kan följa vissa 

procedurer behöver tänka själva och även koppla in konceptuell kunskap så som matematiska 

begrepp och samband (ibid.). Ett exempel är att eleverna behöver översätta hur mycket 1 kilo 

är i förhållande till 1000 gram. Vidare kan problemlösningsuppgiften klassificeras under vad 

McCormick (2016, s.456) kallar Unfamiliar, detta då det finns en lösning, men olika sätt att 

lösa uppgiften. 

Eleverna som vill redovisa sina svar får göra det i helklass vilket enligt Taflin (2007, s.45) 

bidrar till att eleverna får höra på olika resonemang och kan jämföra med sitt eget, vilket i sin 

tur bidrar till elevers utveckling av matematiska resonemang. Då eleverna redovisade olika 
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lösningar tyder det på vad Lithner (2008) kallar för kreativt resonemang, alltså behövde 

eleverna antigen konstruera eller återskapa en bortglömd del för att lösa uppgiften. Dock, 

elevexemplen som redovisas ovan, 5 koppar x 2 = 10 sockerbitar, 10 x 10 =100, 10 x 100 = 

1000g, svar 100 dagar kan tyda på att eleven försökt sig på kreativt resonemang men när 

10*10 inte resulterade till 1000, prövade denna sig fram genom att multiplicera med 100 

istället vilket i sig kan tyda på ett imitativt resonemang. Vidare ställde läraren metakognitiva 

frågor som Hur kom du fram till detta svar? Metakognitiva frågor bidrar till elevers 

utveckling av procedurell och konceptuell kunskap, detta enligt Siemons (1993) forskning där 

elever som fått metakognitiva frågor förbättrade sina metoder för problemlösning.  

5.1.2 Observation 2 
Den 7/11 2017 vid 10:35-11:10 var lektionens syfte och mål att eleverna ska,  
 Få bekanta sig med några geometriska figurer samt förstå/addera talens värde.                 
         (Lärare i Sverige, personlig kommunikation, 7 november, 2017) 

 

Lektionen startade med att läraren talar om för eleverna att de ska få göra en pizza av 

geometriska figurer. Eleverna får välja pålägg, namnge pizzan samt räkna ut vad den kostar, 

den får dock kosta max 110 kronor. Eleverna får material som sax, pizzabotten och lim. 

Eleverna klipper ut pålägget och klistrar på pizzabottnen, basilika kostar 1 kr, tomat 5 kr, ost 

5 kr, skinka 10 kr och pizzabotten 20 kr. Läraren ritar även upp vad figurerna föreställer och 

pris på tavlan och eleverna börjar arbeta enskilt. Under tiden eleverna arbetar med deras pizza 

går läraren runt och ger återkoppling. Bland annat att pizzorna är fina och att eleverna inte 

behöver ha bråttom. Klockan 11:00 fick de elever som var klara presentera, först med namn 

på bagaren och pizzan, sedan vad den har för pålägg och vad den kostar. Läraren berömmer 

elevernas pizzor och 11:10 avslutas lektionen.           

5.1.2.1 Problemlösningsuppgift där konceptuell kunskap behövs 

Uppgiften eleverna fick arbeta med under observationstillfälle 2 kan kvalificera sig till vad 

McCormick (2016, s.456) beskriver som Open-ended. Denna typ av uppgift innebär att 

uppgiften är av icke-rutin vilket följaktligen kräver en högre kognitiv ansträngning (ibid.). 

Uppgiften har olika lösningar och angreppsätt då elevernas pizzor kostar olika mycket och ser 

olika ut. Även denna uppgift behöver vad Lithner (2008) kallar för kreativt resonemang då 

eleverna får arbeta fritt, ingen lösning är fel, så länge eleven följer budgeten. Uppgiften är av 

en higher-level demand(kognitivt utmanande) då det inte finns ett givet tillvägagångsätt. 

Uppgiften är även generell till sin natur genom att flera lösningar accepteras, samt att eleverna 
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i klassrummet behöver koppla in sin konceptuella förståelse (Smith & Stein 1998, s.348). 

Uppgifter som är Open-ended är av icke rutin och kräver kreativa resonemang bedöms 

utveckla en djupare matematisk kunskap hos eleverna (McCormick 2016, s.456). 

5.1.3 Observation 3  

Den 8/11 2017 vid tiden 09:45-10:20 var lektionens syfte och mål att eleverna ska, 

Få träna på de geometriska begreppen och kunna använda sig av dem i praktiken.   
Eleverna får tillfälle att se på olika figurer, identifiera rätt figur utifrån figurernas 
egenskaper.      
                                    (Lärare i Sverige, personlig kommunikation, 8 november, 2017) 

 
 Lektionen startar med att läraren talar om för eleverna att de har haft en tjuv i klassrummet. 

Eleverna får agera poliser och läraren är vittne, läraren har sett tjuven och ska nu beskriva 

signalementet för poliserna i klassrummet.  Eleverna tar fram papper och penna och börjar rita 

efter lärarens anvisningar. ”Tjuvens ansikte var runt som en cirkel, magen som en rektangel, 

armarna som smala rektanglar, händerna som små cirklar, benen och fötterna som 

trianglar”. När eleverna ritat klart får de visa upp. Lektionen fortsätter med att läraren delar ut 

arbetsblad om geometriska figurer som eleverna får arbeta med enskilt. Läraren går runt och 

hjälper till där det behövs. Ett exempel på uppgift från arbetsbladet är, Hur många hörn har 

en rektangel… en kvadrat… en triangel? Till sin hjälp har eleverna ett faktablad med olika 

geometriska figurer och dess namn.  

5.1.3.1 Från kognitivt utmanande problemlösningsuppgift till en applications uppgift  
Uppgiften eleverna fick arbeta med kräver konceptuell koppling för att kunna följa lärarens 

beskrivning av tjuven och avbilda den. Vilket kan definieras i enlighet med Smith & Steins 

(1998, s.348) beskrivning som high-level demand procedures with connections, där fokus 

ligger på att utveckla matematisk förståelse. Lektionstiden som återstod arbetade eleverna 

med vad McCormick (2016, s.456) skriver är av typen Application, då eleverna har ett 

faktablad och ska överföra dessa till sitt arbetsblad. Alltså av lägre kognitiv förmåga vilket 

inte bidrar till samma fördjupade matematiska kunskap.   

5.2 Lektionsobservationer på Malta 
Jag genomförde öppna och passiva lektionsobservationer under tre lektioner. Tabell 5 är en 

översikt för hur en lektionsdisposition kunde se ut på Malta. 
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Tabell 5. Exempel på en lektion på Malta 

 

Sammanfattningsvis under observationstillfällena startade läraren med kort genomgång av 

vad lektionen kommer att behandla följt ett ”warm up game” sedan en kort återblick på 

föregående lektion. Nytt lärande i helklass, öva på nytt lärande enskilt vilket kontrolleras av 

läraren då denna vill försäkra sig om att eleverna förstått konceptet. Läxgenomgång helklass, 

föregående, om många gjort samma misstag, samt nästkommande. Cirka 1/5 av lektionen 

räknar eleverna själva under strukturerade och kontrollerade förhållanden. Läraren låter 

endast de elever som har svarat korrekt fortsätta till nästa uppgift.  

5.2.1 Observation 1 

Den 23/10 2017 tid 09:25-10:15 var matematiklektionens syfte och mål att eleverna ska,  

Multiply 2-digit number by a 2-digit number and they find an estimate beforehand. The 
goal of the lesson is that the pupils can use this in their everyday lives.   

                                           (Lärare på Malta, personlig kommunikation, 23 oktober, 2017) 

 

Läraren startar med lektionens syfte och mål. Läraren tar sedan fram ”loop cards”, eleverna 

ska göra en ”mental work on the time tables with loop cards”, se Figur 2 nedan. 

                                    Figur 2   

    

Loop cards delas ut till alla elever och läraren startar med att säga 5 x 5 = __ varpå en elev 

svarar 25, se Figur 2. Eleven fortsätter vidare 5 x 7 =__ varpå en annan elev svarar och så 

fortsätter leken tills alla elever fått svara. Nästa övning kallar läraren för ”smartboard 

activity”, läraren skriver på smartboardtavlan, se Figur 3, 28 x 14 =__ och går igenom steg 

Moment Längd i minuter Beskrivning av problem, aktiviteter, lärande etc. 

1 Cirka 2 minuter Läraren hälsar, talar om vad eleverna behöver för böcker/material, 
samt dagens lärandemål. 

2 Cirka 5 minuter ”Warm up game, mental game” 

3 Cirka 13 minuter Kort återblick av förra lektionen, problemlösningsuppgifter i 
helklass. 

4 Cirka 12 minuter Nytt lärande, problemlösning i helklass. 

5 Cirka 13 minuter Öva på nytt lärande enskilt, kontroll av läraren efter tre genomförda 
uppgifter. 

6 Cirka 5minuter Läxgenomgång i helklass, den föregående och nästkommande. 

 Lektionstid: 50 min Lektionen slut. 

25 5*7= 
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för steg hur eleverna ska lösa uppgiften utan miniräknare. Läraren inkluderar eleverna under 

uppgiftslösandet genom att låta dem multiplicera och addera.                                                                                                                             

 

Figur 3    

 

 

 

 

Efter övningen ovan löser klassen en till uppgift av samma karaktär, därefter får eleverna ta 

fram sina små vita tavlor och får lösa en liknande uppgifter enskilt. Läraren ber dem att följa 

varje steg som angivits på tavlan vid lösandet av uppgiften, stegen ska synas tydligt. När 

eleverna räknat klart får de hålla upp tavlan tills att läraren gett dem klartecken att svaret är 

rätt. Eleverna får räkna tre liknande uppgifter och varje gång hålla upp lilla tavlan med svar 

för att få klartecken från läraren att de kan gå vidare med nästa uppgift. Eleverna får sedan 

öppna sina arbetsskrivböcker och räkna uppgift A, B, C även dessa av samma karaktär som 

uppgiften ovan. Eleverna visa sina lösningar för läraren efter varje löst uppgift. Eleverna får i 

hemläxa fram till uppgift L vilket gås igenom av läraren innan lektionen avslutas. 

5.2.1.1 Applications-övningar och imitativa resonemang 
Lektionen inleddes med ett ”mental game” där eleverna övade på multiplikationstabellen. 

Denna typ av övningar menar Smith och Stein (1998, s.348) ställer lägre krav på elevers 

kognitiva förmåga då fokus ligger på produktion av rätt svar och inte att utveckla förståelse 

och är mer procedurellt inriktad. Övningen går ut på att återge Memorerad fakta (ibid.) som 

finns lagrad i långtidsminnet. Fakta i långtidsminnet lagras exempelvis genom repetitioner 

(Atkinson & Shiffrin 1986, ss.92-94). Den efterföljande övningen ”smartboard activity” går ut 

på att eleverna lär sig multiplicera 28 x 14 utan miniräknare, vilket inkluderar olika räknesätt 

under räkneprocessen, i detta fall multiplikation och addition. Eleverna inkluderades under 

problemlösningsprocessen genom att lyssna på lärarens resonemang men även när läraren 

behövde hjälp med att räkna. Taflin (2007, s.45) poängterar att dialogen som äger rum i 

klassrummet mellan elev och läraren är av betydelse. Resonemang överförs från lärare till 

elev genom att eleverna försöker imitera resonemanget läraren för när de ska lösa en uppgift. 

Att imitera ett resonemang ökar elevens färdighet i att lösa problem av samma karaktär, vilket 

28 x 14 = 

First ESTIMATE!!! 

30 x 10 = 300 

28 x 14 = 28 x 10 = 280 

28 x 4 = 112 

392 

1. Separate table into tens and units. 

2. Multiply 28 by the tens and the units. 

3. Work out both sums by using the 
horizontal method. 

4. Add both answers together. 

5. Find an estimate first!!! 

6. Compare estimate with your answer. 
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eleverna fick göra under resterande del av lektionen (Taflin 2007, s.32). Under observationen 

fick eleverna räkna enbart efter en modell (se Figur 3). Övningar med tydliga instruktioner 

beskrivs av McCormick (2016, s.456) som Applications-övningar, dessa utvecklar inte samma 

fördjupade matematisk förståelse.  

5.2.2 Observation 2 

Den 24/10 2017 tid 10:35-11:30 var lektionens syfte och mål att eleverna ska,  

Solving long multiplication problems writing statements, showing working and giving 
answer (SWA). The goals of this particular lesson are to applying problem solving 
techniques for their everyday life.   
                                         (Lärare på Malta, personlig kommunikation, 24 oktober, 2017) 

 

Läraren startar med en kort presentation av den kommande lektionen och vad eleverna 

kommer att behöva för material. Sedan startar läraren med en återblick över gårdagens lektion 

och ställer frågan When we do problem solving, what do I tell you to remember? Eleverna 

svarar SWA, Statment, Working, Answer. Läraren talar om att vardera steg i SWA är lika 

viktigt och om eleverna inte redovisar alla stegen så går de miste om marks (poäng) på 

nationella provet. Därefter följer en gemensam ”mental work on the times tables” på 

smartboardtavlan, ett bilracingspel, eleverna står i led och svarar på en multiplikationsuppgift 

var, ett slags stafettspel. Övningen håller på under fem minuter och därefter får eleverna ta 

fram sina vita tavlor. Lektionen fortsätter med att läraren läser högt, 

A movie theater ordered 28 boxes of candy. Each box contained 96 pieces of candy. 
How many pieces of candy is that in all?                     
                                         (Lärare på Malta, personlig kommunikation, 24 oktober, 2017) 

 
Läraren läser uppgiften igen, andra gången en mening i taget och tar med hjälp av eleverna ut 

nyckelorden och hittar uppgiftens S, State från SWA. I detta fall är State, One box has 96 

pieces, 28 boxes have? pieces. Gemensamt kommer lärare och elever fram till att 28 boxes 

ska multipliceras med 96 pieces för att lösa uppgiften. Därefter får eleverna göra W, Working 

från SWA, individuellt på sina vita tavlor. Uträkningen sker via long multiplication, när 

eleverna är klara få de hålla upp sin tavla för återkoppling från läraren. Uträkningen redovisas 

sedan på tavlan med hjälp av eleverna Work, 96 x 28, 96 x 20= 1920, 96 x 8= 768, 

1920+768= 2688. Svaret 2688blir uppgiftens A, Answer. Eleverna får sedan enskilt lösa tre 

liknande uppgifter. Läraren påminner om att läsa uppgiften minst två gånger. Efter varje 

lösning går eleverna fram till lärarens skrivbord och visar sina svar, om de har räknat rätt får 

de fortsätta vidare. Lektionen avslutas med genomgång av morgondagens hemläxa.  
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5.2.2.1 En matematisk modell, procedur, i olika kontext  

Även denna lektion, liksom observation 1, startade med en övning där eleverna får öva på 

multiplikationstabellen, ”mental game”, vilket handlar om att återge memorerad fakta som i 

sin tur ställer lägre krav på kognitiv förmåga (Smith & Stein 1998, s.348). Under 

nästkommande övning får eleverna arbeta efter SWA-modellen. Läraren instruerar tydligt hur 

problemen ska lösas. Enligt McCormick (2016, s.456) innebär det att eleverna applicerar 

instruktionerna för att lösa uppgifterna, vilket ställer lägre krav på kognitiv förmåga. Däremot 

är typen av uppgifter eleverna arbetar med, exempelvis ”A movie theater ordered 28 boxes of 

candy. Each box contained 96 pieces of candy. How many pieces of candy is that in all?”. 

Övningen är till viss del kognitivt ansträngande då den är generell till sin natur och olika 

lösningsmetoder kan användas (ibid.). Uppgiften kräver förutom procedurell kunskap 

(kunskap om matematiska regler) koppling till konceptuell kunskap då eleverna behöver reda 

ut vad som efterfrågas, räkna samt redovisa ett tydligt svar utifrån vad som efterfrågats och på 

så vis utvecklar eleverna en djupare matematisk förståelse (ibid.). Eleverna får vidare räkna 

tre liknande övningar i olika kontext men där samma procedurer används. Att elever får sätta 

in samma procedur i olika kontext bidrar till elevers ökande procedurella kunskap men även 

elevers konceptuella kunskap ökas genom förståelse för när proceduren kan användas 

(Hiebert & Lefevre 1986, ss.3-4). 

5.2.3 Observation 3 

 Den 25/10 2017, tid 09:25-10:15 var lektionens syfte och mål att eleverna ska,  

Understanding harder problems and multiplying numbers that end in 9 i.e. 49 first 
multiply by 50 then subtract. The goals of the lesson is, applying problem-solving 
techniques for everyday life and making numbers easier to handle.                                          
                                       (Lärare på Malta, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017) 

 

Läraren startade med en kort presentation av den kommande lektionen. Därefter följer 

”mental work on the times tables”. Läraren visar talet 60 på tavlan och frågar eleverna vilka 

två tal som kan multipliceras och ge produkt 60. Eleverna svarar på sina tavlor individuellt 

och hållet upp tavlan med svar. Övningen håller på i cirka fyra minuter därefter visar läraren 

på smartboarden en uppgift och ber en elev läsa den,  

An adult has 32 teeth. If there are 83 adults in a room but one of the adults had 2 
missing teeth, how many teeth is that in all?               
                                         (Lärare på Malta, personlig kommunikation, 25 oktober, 2017) 
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När eleven läst klart läser läraren uppgiften igen, denna gång tas gemensamt ut nyckelord och 

S, State. Klassen arbetar åter efter SWA-modellen, där S görs i helklass, W samt A enskilt. 

Därefter följer två uppgifter till av samma karaktär, dock är talen i uppgifterna angivna i 

skriftspråk. Övningarna följs upp av nytt lärande där eleverna får lära sig att multiplicera 

tvåsiffriga tal som slutar på 9. Läraren skriver sedan på tavlan 23 x 49 och frågar hur eleverna 

skulle lösa uppgiften, en elev svarar genom att avrunda 49 till 40 och lösa uppgiften på 

samma sätt de gjort senaste tre dagarna. Läraren talar om för klassen att de ska få lära sig ett 

smidigare sätt att lösa uppgiften på, varpå denna frågar vilket tiotal ligger närmast 49 och 

eleverna svarar 50. Därefter noterar läraren att multiplikation med 50 inte räknas som long 

multiplikation då talet slutar på 0. Talet 23 x 50 beräknas i helklass, 23 x 5=115 sedan läggs 

talet 0 längst bak, 1150. Läraren talar sedan om att uträkningen inte är klar och undrar vad 

som behöver göras mer varpå en elev svarar, subtract 23, läraren upprepar och bekräftar. 

Klassen gör även en uträkning genom att avrunda 49 till 40, sättet de räknat enligt senaste tre 

dagarna för att sedan jämföra om svaren stämmer. Fyra liknande övningar räknas i helklass 

och därefter får eleverna enskilt i 10 minuter räkna liknande uppgifter. Eleverna måste 

använda den nyss lärda metoden och går fram till lärarens skrivbord och visar sina svar efter 

varje lösning. Lektionen avslutas med morgondagens läxa.  

5.2.3.1 Problemlösningsuppgift av open-ended karaktär  
Lektionen startar med ett ”mental game” (multiplikationstabellen), under detta 

observationstillfälle dock av annan karaktär då eleverna får redovisa för produkten 60 av två 

tal. Denna typ av övning är vad McCormick (2016, s.456) beskriver som open-ended, där 

uppgiften har olika lösningar och angreppsätt samt kräver en högre kognitiv förmåga. Detta 

trots att den enligt Smith och Steins (1998, s.348) modell skulle kunna klassificeras som en 

uppgift som kräver lower-level demand (procedures without connections) då fokus ligger på 

rätt svar. Därefter övar eleverna på SWA-modellen från dagen innan men nu i en annan 

kontext, An adult has 32 teeth. If there are 83 adults in a room but one of the adults had 2 

missing teeth, how many teeth is that in all. Att återanvända en matematisk modell i olika 

kontext kan även bidra, enligt Karlsson och Kilborn (2015, s.11), till att eleverna lär sig 

behärska dessa och med tiden vidareutveckla och generalisera dem till nya okända problem. 

Läraren presenterar även en ny modell för eleverna under denna lektion för multiplikation av 

23 x 49. Även denna gång resonerar sig läraren fram till en lösning med hjälp av eleverna, 

vilket bidrar till elevernas utveckling av matematiska kunskap enligt Taflin (2007, s.45). 

Därefter får eleverna imitera lärarens resonemang för att lösa liknande uppgifter. 
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5.3 Intervjuer med observerade lärare i Sverige och på Malta 
I detta avsnitt presenteras och analyseras svaren från intervjun av lärarna i Sverige och på 

Malta. Intervjuerna grundade sig på två frågor av betydelse för studiens syfte. Detta eftersom 

svaren från lärarna kan sammankopplas med de didaktiska val lärarna gör vid arbete med 

problemlösningsuppgifter samt vilken typ av uppgifter de använder sig av. Den första frågan 

som ställdes var om lärarna kan definiera begreppet problemlösning, Can you describe what 

problem solving is? Denna fråga har koppling till studiens teoridel vari olika forskare 

beskriver begreppet problemlösning på olika sätt.  

I andra frågan ombads lärarna ge exempel på en problemlösningsuppgift som de använt sig av 

under 2017 som krävde en väsentlig nivå av problemlösningsförmåga hos eleven, Please, can 

you describe one task you taught in 2017 that included a substantial expectation of student 

problem solving! Denna fråga har koppling till en av forskningsartiklarna som presenteras i 

avsnittet tidigare forskning, Exploring the Cognitive Demand and Features of Problem 

Solving Tasks in Primary Mathematics Classroom, där den australiensiska forskaren 

McCormick 2016 ställer en liknande fråga för att studera hur kognitivt utmanande 

problemlösninguppgifter lärare som ingått i den studien arbetar med.  

5.3.1 Definition av begreppet problemlösning från läraren i Sverige 

Nedan följer citat av det svar läraren i Sverige uppgav vid frågan om denna kan definiera vad 

begreppet problemlösning innebär, Can you describe what problem solving is?  

Ur ett lärarperspektiv är problemlösning en möjlighet att synliggöra elevernas 
matematiska tänkande. Problemet ska kunna lösas på olika sätt så att fler elever kan 
vara med och diskutera och förklara hur de tänkt för att lösa problemet. 
                                       (Lärare i Sverige, personlig kommunikation 8 november, 2017) 

5.3.1.1 Presentation av en problemlösningsuppgift av läraren i Sverige 

Nedan följer citat av det svar läraren i Sverige uppgav vid frågan om denna kan ge ett 

exempel på en problemlösningsuppgift som de har använt sig av under 2017 som krävde en 

väsentlig nivå av problemlösningsförmåga hos eleven, Please, can you describe one task you 

taught in 2017 that included a substantial expectation of student problem solving! 

Problemlösningsuppgiften eleverna fick var en läxa som klassen sedan gick igenom 
tillsammans. Barn i led, ett antal barn står på ett led. Emma säger: Jag står femma från 
början och sjua från slutet. Hur många barn är det i ledet? 
                                       (Lärare i Sverige, personlig kommunikation 8 november, 2017) 
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5.3.1.2 Analys av lärarens utsagor  

Läraren i Sverige beskriver begreppet problemlösning som en möjlighet att synliggöra 

elevernas matematiska tänkande och vidare att ett problem ska kunna lösas på olika sätt. 

Lärarens beskrivning av problemlösning kan jämföras med uppgifter som McCormick (2016, 

s.456) beskriver som Open-ended. Denna typ av övningar har ofta flera lösningar och flera 

möjliga angreppssätt, är av icke-rutin samt kräver en högre kognitiv förmåga. McCormick 

(2016) argumenterar för denna typ av uppgifter i sin studie då de bidrar till elevers 

matematiska utveckling. Läraren i Sverige tar även upp elevernas resonemang och dess 

betydelse under problemlösningsprocessen samt diskussionen som följer kring denna process, 

vilket även Taflin (2007, s.45) betonar. 

 
McCormicks (2016) studie om hur kognitivt ansträngande uppgifter lärare använder under 

matematiklektionerna gav att 59 % av de deltagande lärarna använde sig av uppgifter som är 

av lägre kognitiv ansträngning. Här var dock uppgiften läraren i Sverige hänvisar till kognitivt 

ansträngande. Uppgiften heter, Barn i led och lyder: Emma säger: Jag står femma från början 

och sjua från slutet. Hur många barn är det i ledet? Denna typ av övning är i linje med vad 

Smith och Stein (1998, s.348) beskriver som kognitivt krävande, higher-level demands 

(Doing mathematics). Detta då uppgiften kan kräva ett komplext och en icke-algoritmiskt 

tänkande för en elev i 10-års ålder. Vidare kräver övningen att eleven analyserar och funderar 

över olika lösningar samt eventuellt gör efterforskningar. Ett begrepp som led kanske inte är 

självklart för att ta ett exempel.  

5.3.2 Definition av begreppet problemlösning från läraren på Malta 

Nedan följer ett citat av det svar läraren på Malta uppgav vid frågan om denna kan definiera 

vad begreppet problemlösning innebär, Can you describe what problem solving is?  

Problem solving is where you have to find a solution to a sum that is presented in words 
or pictures.  

(Lärare på Malta, personlig kommunikation, 23 oktober, 2017) 

5.3.2.1 Presentation av en problemlösningsuppgift av läraren på Malta 

Nedan följer citat av det svar läraren på Malta uppgav vid frågan om denna kan ge ett 

exempel på en problemlösningsuppgift som de har använt sig av under 2017 som krävde en 

väsentlig nivå av problemlösningsförmåga hos eleven, Please, can you describe one task you 

taught in 2017 that included a substantial expectation of student problem solving! 
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I gave the students a diagram, which involved matchsticks, and they had to remove 3 
matchsticks to form 3 squares. It involved a lot of trial and error. 

(Lärare på Malta, personlig kommunikation, 23 oktober, 2017) 

5.3.2.2 Analys av lärarens utsagor 
Läraren på Malta beskriver begreppet problemlösning som ett problem presenterat i bild eller 

skriftspråk där problemlösaren behöver komma med en lösning. Taflin (2007, s.11) beskriver 

begreppet problemlösning på ett snarlikt sätt, genom att problemlösning är en uppgift som är 

av en okänd art för problemlösaren. Läraren skriver även att problemlösning är en uppgift där 

”… you have to find a solution…” alltså kan detta tolkas som en uppgift som kräver en 

lösning som är ny för problemlösaren. Smith och Stein (1998, s.348) beskriver att denna typ 

av uppgift behöver ett komplext och icke-algoritmiskt tänkande, vilket innebär uppgifter som 

är kognitivt utmanande, Higher-level demands (Doing Mathematics).  

 
Problemlösningsuppgiften läraren refererar till vid frågan om denna kan återberätta en övning 

under 2017 involverar tändstickor som ska läggas i ett mönster, se bilaga 6, eleverna behövde 

ta bort 3 stickor för att bilda tre kvadrater. Denna typ av problemlösning kräver hög kognitiv 

ansträngning och är vad Smith och Stein (ibid.) kallar för en uppgift av sorten Doing 

Mathematics. Uppgiften är icke-algoritmisk, eleverna behöver analysera och fundera över 

olika lösningar vilket i slutändan bidrar till en djupare matematisk förståelse. Denna övning är 

inte heller väntad utifrån bilden McCormick (2016) ger i sin forskningsstudie där merparten 

av lärarna (59 %) refererar till övningar som är mindre kognitivt ansträngande. 

6. Slutsatser 
Syftet med denna undersökning är att analysera vilka didaktiska val två matematiklärare, en i 

Sverige för årskurs 4 och på Malta i Year 6, gör angående problemlösningsuppgifter, med 

fokus på barns kognitiva utveckling. I detta kapitel följer slutsatser av de intervjuer och 

observationer som ägt rum i Sverige och på Malta, vidare jämförs de två undersökta 

matematikklassrummen komparativt. 

6.1 Slutsatser av observationer och lärarintervju i Sverige 
Det data påvisar i relation till arbetets syfte och frågeställningar är att läraren som studerats i 

Sverige använde sig av övningar som kräver en högre kognitiv belastning. Detta både under 

observationstillfällena och som hänvisning i intervjun. Läraren hade inte genomgång av hur 

uppgifterna skulle lösas under observationstillfällena utan lät eleverna komma på en lösning. 
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Trots att McCormicks (2016) studie pekar på att elever ofta inte ges tillfälle att resonera kring 

problemlösning på ett kognitivt utmanande sätt pekar min undersökning i det svenska 

observerade matematikklassrummet på att eleverna får tillfälle att resonera kring kognitivt 

utmanande uppgifter. Under alla tre observationstillfällena låter läraren eleverna arbeta med 

uppgifter som kräver hög kognitiv belastning där både procedurell och konceptuell kunskap 

kopplas in. Läraren i Sverige ser även diskussionen och elevens resonemang som central då 

eleverna tillåts redovisa sina lösningar, men beskriver även i intervjun att problemlösning är 

en möjlighet att synliggöra elevernas matematiska tänkande. Att arbeta med uppgifter som är 

kognitivt krävande är ett sätt att utmana elevernas kognitiva förmåga (McCormick 2016, 

s.456), vilket även bidrar till att elevers resonemangsförmåga utvecklas då dessa uppgifter 

ofta kräver ett kreativt resonemang (Lithner 2008; Taflin 2007). Läraren i Sverige ställde även 

metakognitiva frågor under lektionerna, ett exempel var Berätta mer, hur tänkte du? Denna 

typ av frågor bidrar till elevers utveckling av procedurell och konceptuell kunskap enligt 

Siemons (1993) forskning.  

6.2 Slutsatser av observationer och lärarintervju på Malta 
Alla tre observationstillfällen startade med ett ”mental game” som fungerar som 

uppvärmning inför det nya lärandet. Uppvärmningen bestod av att eleverna på ett lekfullt sätt 

fick träna på multiplikationstabellen. Vilket i sig enligt Smith och Stein (1998, s.348) inte är 

så kognitivt krävande, då fokus ligger på produktion av rätt svar. Men under tredje 

observationen hade uppvärmningen en något annan karaktär, nu efterfrågades vilka två 

faktorer som ger produkten 60. Så en förändring noterades från att återge memorerad fakta 

(ibid.) till att vid tredje observationstillfället använda sig av en övning som ställer högre krav 

på kognitiv förmåga. Det vill säga en uppgift av typen icke-rutin som har flera lösningar, en 

Open-ended uppgift (McCormick 2016, s.456). Trots att denna typ av övningar oftast är 

procedurellt inriktade, utan konceptuell kunskap inkopplad, vill jag ändå slå ett slag för att ju 

mer en och samma typ av övningar som används desto mer utvecklas också den konceptuella 

kunskapen. Hiebert och Lefevre (1986) skriver att öka sin konceptuella kunskap innebär att 

skapa en länk mellan befintlig och ny kunskap vilket jag tolkar som att befintlig kunskap är 

att veta vad produkten av 6 x 10 är för att sedan vid frågan vilka faktorer resulterar till 

produkten 60 få en större begreppsförståelse (konceptuell kunskap) för hur multiplikationen 

hänger samman.  

Läraren som studerats på Malta använder sig vidare av uppgifter som kräver en högre 

kognitiv ansträngning vid observationstillfällena och återberättar även vid intervjun kring en 
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uppgift som kräver hög kognitiv ansträngning. Trots att eleverna får arbeta med krävande 

uppgifter får de imitera lärarens resonemang vid lösandet av problemlösningsuppgifterna 

vilket tolkas som mindre ansträngande. Vilket bekräftar McCormicks (2016) studieresultat, 

nämligen att elever ges mindre tillfälle att resonera på egen hand. Eleverna arbetade i 

huvudsak med uppgifter bestående av att Applicera en nyss inlärd kunskap. Dock är imitation 

av resonemang och applicering av nyss inlärda modeller en viktig del av elevernas 

matematiska förståelse på en mera grundläggande nivå. Vilket också bidrar till att elevers 

problemlösningsförmåga stärks.  

Lektionerna som observerades bestod till stor del av dialog mellan lärare och elever under 

problemlösningsprocessen, detta i helklass. Taflin (2007) skriver om den matematiska 

dialogen som ses som en bidragande faktor till utvecklingen av matematisk kunskap, vilket 

även bidrar till att elever stärker sin resonemangsförmåga. Då eleverna fick imitera lärarens 

resonemang ställdes heller inga metakognitiva frågor, inte heller fick eleverna arbeta 

självständigt med övningarna. Detta trots att övningarna under lektionen var av icke-rutin och 

skulle kräva en högre kognitiv ansträngning utan lärarens anvisning om hur problemen kunde 

lösas. 

6.3 Komparativ analys av matematikklassrummen som studerats i Sverige 
och på Malta 
Liksom i det observerade matematikklassrummet i Sverige ges elever på Malta tillfälle att 

arbeta med kognitivt krävande problemlösningsuppgifter. Denna typ av uppgifter benämns av 

Smith & Steins (1998, s.348) som high-level demand procedures with connections där både 

procedurell och konceptuell kunskap behöver kopplas in under problemlösningsprocessen. En 

annan likhet är att båda lärare refererar till övningar av sorten Doing Mathematics. Denna typ 

av uppgifter är icke-algoritmiska, eleverna behöver analysera och fundera över olika lösningar 

vilket bidrar till en djupare matematisk förståelse (ibid.). 

Det finns även skillnader i de observerade klassrummen. Dock vill jag börja med att notera att 

Sveriges och Maltas läroplan skiljer sig åt på så vis att den svenska läroplanen omfattar 

värdegrundsarbetet och alla skolämnen där syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 

specificeras. Maltas läroplan omfattar kort alla skolämnen, för att få en tydligare bild av vad 

ämnet matematik omfattar behöver man läsa kursplanen i matematik som är en enskild bok 

och omfattar syfte, mål, kunskapskrav samt information och stöd till läraren i form av 

exempel på uppgifter och hemsidor som kan användas i undervisningen. En annan skillnad 

mellan skolsystemen är att skolplikten i Sverige gäller från det år barnet fyller 7 år, till 
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skillnad från Malta där barnet har skolplikt från det år barnet fyller 5 år.  En tredje skillnad 

mellan de observerade klassrummen är att i det svenska matematikklassrummet som studerats 

får eleverna till stor del arbeta enskilt under lektionerna. På Malta och det matematikklassrum 

som studerats skedde undervisningen i stort sett hela tiden i helklass. Slutligen fick eleverna i 

det svenska klassrummet fler tillfällen att resonera kreativt vid de kognitivt krävande 

uppgifterna, till skillnad från det maltesiska matematikklassrummet där eleverna fick imitera 

lärarens resonemang. 

För att återknyta till frågeställningarna i den här studien blir slutsatsen att i det svenska samt 

maltesiska matematikklassrummet som studerats i denna studie refererar, definierar och 

arbetar lärarna med kognitivt krävande uppgifter. De analyserade problemlösningsuppgifterna 

ställer krav på att konceptuell och procedurell kunskap behöver kopplas in vilket i sin tur 

möjliggör för elever att utveckla en djupare matematisk förståelse. Skillnaderna mellan de två 

observerade klassrummen är markanta. Läraren i det svenska klassrummet som studerats ger 

utrymme till diskussion och resonemang och låter eleverna arbeta enskilt. Läraren i det 

maltesiska klassrummet som studerats ger eleverna grundläggande kunskaper i hur eleverna 

kan lösa problem med hjälp av olika matematiska modeller i olika kontext samt hur de ska 

angripa ett problem, alltså vilka steg som ska göras. Detta i helklass i dialog under 

problemlösningsprocessen.  

 

Slutligen vill jag ännu en gång tillägga att då denna studie är klart begränsad i omfattning och 

tid, enbart två klasser har studerats under tre observationstillfällen vardera och en intervju av 

de undervisande lärarna, behöver man iaktta med försiktighet vid generalisering av resultat. 

Dock är det ett faktum att både Sverige och Malta presterar under genomsnittet i den 

internationella undersökningen TIMSS2015. Ett annat faktum är att barn på Malta har 

obligatoriskt skolgång från 5 års ålder till skillnad från Sverige där den obligatoriska 

skolgången är från 7års åldern. Utifrån det jag observerat bygger min slutsats på McCormicks 

(2016) studie om att elever behöver arbeta med kognitivt krävande uppgifter och Jäder, 

Sidenvall och Sumpters (2016) forskning att det inte är tillräckligt att dela ut uppgifter av 

icke-rutin typ. Eleverna behöver, liksom Dianne Siemons (1993) påpekar, ges tillfälle att 

resonera, diskutera och besvara metakognitiva frågor för att kunna ta sig an uppgifter som är 

kognitivt utmanande för att kunna vidareutvecklas. I annat fall kan det resultera i att 

problemlösning ses som ett sätt att sysselsätta eleverna snarare än ett sätt att förbättra deras 

problemlösningsförmåga (Karlsson & Kilborn 2015, s.26).  
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7. Framtida forskning 
Då kvalitativa observationsstudier och intervjuer om matematisk problemlösning fortfarande 

är något av en bristvara skulle det vara intressant med fler studier inom området. Dessa kan 

förslagsvis vara inom områdena: 

- En omfattande studie där undervisningen i en klass följs upp under ett år då det vore 

intressant att undersöka hur matematisk problemlösning integreras i undervisningen 

under en längre period. 

- En omfattande intervjustudie där ett större antal lärare intervjuas om hur de ser på 

matematisk problemlösning, hur de integrerar problemlösning i undervisningen samt 

hur deras definition av problemlösning ser ut. 

- Elevers resonemang under problemlösningsprocessen. 
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Bilaga 1.  

 

Date:201709                                                                                        
Head of School  
 
Permission to Conduct Research Study 
 
Dear Mr/Ms X 
My name is Lidia Weiderling and I am writing to you with a request for permission to 
conduct research at your school. I am a registered Master’s student at the Teacher Education 
program in the Department of Culture and Education at Södertörn’s University, in Stockholm, 
Sweden. The program is 4 years long, corresponding to pupils in the ages of 9-12 years old in 
the Swedish school system, grade 4-6. 
 
The scholastic year 2017-2018 is the final year of my education and I will be writing two 
thesis. Each thesis correspondent to 15 ECTS and equals 10 weeks full time study.  My first 
dissertation is in October 2017 and deals with how teachers educate their students to develop 
their mathematical skills in grade 4. The aim of the study is to describe and analyse one 
Swedish and one Maltese teacher’s perspective on how to develop student’s mathematical 
skills. The study will be made through observation in the classroom under three lessons and in 
addition interview with the teacher in the observed classroom. Important to know for you is 
that all exertion will be taken to protect the identity of the pupils, teachers, schools name and 
other staff at the school and will be confidential.  
 
Your cooperation to conduct this study will be greatly appreciated. Looking forward to your 
answer and please contact me at any time if you any questions. 
 
My supervisor for this research is associate professor Natalia Karlsson who is Senior Lecturer 
at School of Natural Science, Technology and Environmental Studies.  
natalia.karlsson@sh.se 
+468 6XX XXXX 
 
 
Respectfully yours, 
Lidia Weiderling 
lidia01.weiderling@student.sh.se 
00467 3XXXXXX 
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Bilaga 2.  

 

Södertörns Högskola 

Informationsbrev 
	

Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00, Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

	

	

Hej. 

Mitt namn är Lidia Weiderling och jag studerar vid Södertörns Högskola. Jag är inne på mitt 
sista år av Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot årskurs 4-6, 240hp. Nu är det 
dags för mig att skriva det första examensarbetet detta inom ämnet matematik och 
problemlösning. Syftet med studien är att undersöka elevers tillfällen till att utveckla sin 
problemlösningsförmåga.  
 
Jag kommer att närvara under tre matematiklektioner som observatör. Jag kommer inte vara 
deltagare under undervisningen, inga frågor kommer att ställas till eleverna utan jag kommer 
att enbart observera och föra anteckningar om lektionernas upplägg. 
 
Jag utgår från de forskningsetiska principerna som gäller för min undersökning som i detta 
fall är, krav på information. Studien kommer att vara underlag för mitt examensarbete, 
viktigt att veta är varken namn på skola, lärare samt elever kommer att vara med. 
Informationen från observationen kommer att användas enbart som underlag för mitt 
uppsatsskrivande. Deltagandet är frivilligt men jag skulle vara tacksam om ni lät ert barn vara 
med under observationen. Studieprocessen övervakas av min handledare på Södertörns 
högskola, Natalia Karlsson som är lektor och docent i matematik vid Institutionen för 
naturvetenskap, miljö och teknik. 
 
Vid frågor får ni gärna kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar,    Handledare: 
Lidia Weiderling    Natalia Karlsson 
+467 XXX XXX    +468 XXX XXX 
lidia01.weiderling@student.sh.se   natalia.karlsson@sh.se 
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18/10/2017                  

Dear Guardians 

My name is Lidia Weiderling. I am a student studying at the Teacher Education program in the 
Department of Culture and Education at Södertörn’s University, in Stockholm, Sweden. The 
course is 4 years leading to teach pupils between 9 to 12 years. This is my final year and during 
the autumn I’m conducting a study relating to problem solving in the Math class. The research 
will consist of observations during three math lessons.  The observations are scheduled to the 
date’s 23rd to 25th of October. This research is being supervised by my senior lecturer at the 
school of natural science is associate professor Natalia Karlsson.  

Consent is the central act in research ethics and therefore I’m writing you this letter to ask for 
your written approval regarding the study. All information gathered in this study is strictly 
confidential and at no time will individuals be identified. The name of the school and all other 
names of students will be anonymized in the coming work and reports. Thanks for your co-
operation. 

If you have any queries please let me know! 

I / we consent to the above research regarding our  

Childs name _____________________________________________ 

Guardians signature _______________________________________  

Thank you! 

Yours faithfully,     Supervisor: 
Lidia Weiderling     Natalia Karlsson 
+4673 XXXXX     +468 XXXXXX 
lidia01.weiderling@student.sh.se   natalia.karlsson@sh.se 
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Bilaga 4.   

 

DATE: xx/xx-2017     
 

 
Name: _______________________________________________ 

 
Education? ___________________________________________ 
 
1.For how long time have you been a teacher? 

 
 

2.Can you describe what problem solving is? 
 
 

 
3.Please, can you describe one task you taught in 2017 that included a substantial expectation 
of student problem solving! 
 
 

 
Today’s lesson: XX/XX-17 
 
1.What is the aim of the lesson? 

 
2.What are the goals of this particular lesson? 

 
3.What are the activities planed for this lesson? 
 
Today’s lesson: XX/XX-17 
 
1.What is the aim of the lesson? 
 
2.What are the goals of this particular lesson? 

 
3.What are the activities planed for this lesson? 
 
Today’s lesson: XX/XX-17 
 
1.What is the aim of the lesson? 

 
2.What are the goals of this particular lesson? 
 
3.What are the activities planed for this lesson? 
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Observationsschema	av	Lidia	Weiderling		 	
Datum:	

Tid:	

Syfte:	

1.	Hur	startar	lektionen?	

	

2.	Tidsintervall	för	aktiviteter:	

	

	

3.	Problemlösningsuppgift	i	skrift?	

	

	

4.	Nytt	lärande?	

	

	

	

5.	Undervisningen/	lektionen?		Grupp,	Parvis,	Enskilt	

	

	

	

6.	Resonemangsförmåga?	Imitativ	eller	kreativt	resonemang?	

	

	

	

7.	Problemlösningsuppgift	och	hur	kognitivt	utmanande	denna	är	enligt	tabellen	nedan?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Lower-Level  

Memorisation 

Lower- 

Level 

Procedures 

without 

connection 

Higher-Level 

Procedures 

without 

connection 

Higher- 

Level 

     Doing 

Mathematics 

 

Application       

Real World 

Investigations 

     

Open- ended       

Unfamiliar      
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Remove 3 matchsticks to form 3 squares. 

Fotokopia från boken ”Maths on Fire- teaching primary shape and space”  

Boken är skriven av John Dabell. 


